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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam la sessió
d’avui. També volem agrair la presència i la col·laboració del
personal de la casa i de la Conselleria de Turisme que avui ens
acompanya.

Procedeix en primer lloc demanar si hi ha cap substitució.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Àlex Fernández. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 2060/20 i 2605/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2060/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament per a la millora i modernització de les Illes
Balears com a destí turístic.

Començam el debat amb la Proposició no de llei 2060/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament per a la millora i modernització de les Illes
Balears com a destí turístic.

Per a la seva defensa, per part del Grup Popular, té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta, buenos días, señoras y señores
diputados. Debatimos hoy esta iniciativa para la mejora de las
zonas turísticas que presentamos ya en su momento con
motivo de la constitución de un nuevo gobierno Sánchez, y en
previsión de la aprobación de los presupuestos generales de
2020, bueno, en caso de que acaben aprobándose este año,
lógicamente.

Por otro lado tenemos muy reciente el pésimo tratamiento
que se ha dado desde el Gobierno central a las ayudas a
Baleares por la borrasca Gloria, la nula respuesta que están
obteniendo los alcaldes ante sus peticiones de declaraciones
de emergencia para poder así agilizar y obtener los permisos
de manera urgente y poder iniciar de manera inmediata la
recuperación de las zonas, de las costas destrozadas y la
regeneración de playas, tal como ya debatíamos aquí la semana
pasada, y que está amenazando ya claramente y directamente
el inicio de la temporada y la Semana Santa. De hecho a día de
hoy ya se están produciendo pérdidas, cancelaciones de
reservas, retraso en la apertura de los establecimientos con
todo el efecto negativo que eso reporta hacia el empleo; cada
día están saliendo en prensa noticias en este sentido.

Ya dijimos que no veíamos ni medio lógico que se quisiera
utilizar por parte del Gobierno esta desgracia de Balares a las
puertas de la temporada turística para abrir debates de repensar

cómo ordenar la costa. Consideramos que a la par que se
trabaja por el cambio climático, y lo hemos debatido también
aquí muchas veces, se han de dar soluciones a la gente, en este
caso a los ayuntamientos, para que así las personas puedan
seguir con sus vidas.

Por tanto consideramos que esta PNL lamentablemente,
lamentablemente, es de máxima actualidad. Por tanto también
se hace necesario impulsar iniciativas como esta encaminadas
a que nuestro archipiélago obtenga un tratamiento igualitario
respecto a otras comunidades autónomas en cuanto a la
implicación del Estado en la mejora de las zonas turísticas a
nivel económico. Y en esta línea quiero recordar que
asimismo se le  trasladó por parte del sector turístico a la
ministra Maroto en sus diversas visitas de 2019 y 2018,
solicitando la implicación del Estado financieramente
hablando, y más en momentos de recuperación de otros
destinos del arco mediterráneo como así está pasando. 

Y además de la borrasca Gloria de estos últimos tiempos
estamos viendo diferentes circunstancias adversas que están
amenazando al sector turístico y a la temporada: los efectos
del coronavirus, para lo cual hay que tomar medidas
preventivas, proactivas o paliativas; Alemania que está casi en
recesión, la bajada del turismo internacional, la incertidumbre
del Brexit, la limitación y moratoria de los cruceros, la difícil
situación del comercio o el reciente anuncio del impuesto al
tráfico aéreo, que no se ha recibido de una manera positiva. Y
creemos que la falta de marcos normativos que incentiven la
inversión y la generación de puestos de trabajo pues
lógicamente no ayuda a combatir toda esta situación.

Creemos que como destino turístico nos enfrentamos a
gran cantidad de retos, y las administraciones han de dar
herramientas. Todo evoluciona -las motivaciones para viajar,
los patrones del consumo, los hábitos de compra de nuestros
turistas- y hemos de adaptar-nos a esta realidad que cambia
constantemente en un mercado en el que hay cada vez más
segmentos de turistas potenciales y más competencia de otros
destinos nacionales e internacionales.

Por tanto ante este escenario es fundamental tener como
objetivo la mejora de la competitividad de nuestras empresas
y nuestras islas. En este sentido para abordar esta situación las
empresas, como digo, ya están realizando grandes esfuerzos
inversores incrementando la calidad y la categoría de sus
establecimientos, creando producto diferenciado y apostando
por la sostenibilidad. Por tanto es responsabilidad de las
administraciones que las zonas turísticas estén a la altura, ya
que conforman también un activo muy importante para el
correcto desarrollo de las empresas del sector, para los
mismos residentes y para la satisfactoria experiencia de los
visitantes. 

Por tanto en esta iniciativa proponemos dos puntos, en los
que por una parte solicitamos habilitar una partida de 20
millones de los presupuestos de 2020 para la mejora y
modernización de las Islas como destino turístico, a sumar a
las inversiones que ya se puedan realizar desde el Govern
balear en este sentido. Y un segundo punto, por otro lado, que
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se garantice una partida anual para la mejora y modernización
de las zonas turísticas, desde el Estado, lógicamente, a
determinar desde el consenso político y con el sector. Por
tanto consideramos que es una propuesta totalmente en
positivo, totalmente sensata, y por eso la presentamos con la
esperanza de obtener el apoyo de los grupos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cabrera. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’ha presentat l’esmena RGE núm. 4470/20 i per
defensar-la té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista consideram, i és una evidència, que el sector
turístic és estratègic per a la nostra economia i és el primer
motor, el motor econòmic que estira de tot el nostre teixit
econòmic. Per tant, qualsevol inversió que es fa en
infraestructures, tant privades com públiques, per millorar la
competitivitat tant de les nostres empreses com del nostre
destí consideram que és molt positiva. És important, per tant,
millorar i mantenir l’entorn, l’entorn privilegiat que tenim a
les nostres illes, a cada una de les nostres illes, i per tant les
inversions consideram que s’han de fer inversions per
mantenir, com ja he dit, i millorar aquest entorn paisatgístic,
però també d’infraestructures.

Sempre hem dit que el Grup Parlamentari Socialista aposta
per un model turístic sostenible i de qualitat, i en aquesta línia
veiem positiva la proposició no de llei presentada pel Partit
Popular, perquè va encaminada a la inversió en
infraestructures. La inversió en destins turístics implica una
millora de la competitivitat de les nostres illes i també
intentar ser més sostenibles.

Per tant, també el Govern de l’Estat ja es va comprometre
a invertir 8 milions d’euros per pal·liar els efectes de la fallida
de Thomas Cook, i la ministra Maroto, quan va venir, que es va
reunir amb empresaris, el 2018 també es va comprometre i va
veure que les Illes Balears necessitam inversions per estar al
nivell que ens correspon, que és al primer nivell turístic, que
és com s’ha demostrat que ens veuen els turistes, perquè hem
de recordar que hem tengut un turisme de prou qualitat i molta
qualitat, i que ha gastat molt més que anys anteriors; el 2019
i el 2018 la despesa turística s’ha incrementat
considerablement respecte d’altres anys. Per tant si els
turistes volen un model de qualitat les administracions també
hem d’apostar i apostam per aquest model de qualitat.

Per tant, en aquest sentit hem presentat una esmena al punt
1 de la proposició  no de llei del Partit Popular, que fa
referència a la inversió dels pressuposts, la destinació dels
pressuposts generals de l’Estat a una partida -el Partit Popular
diu- de 20 milions d’euros destinada a millorar i modernitzar
les Illes Balears com a destí turístic; nosaltres feim una
esmena perquè consideram que 20 milions és com fer una

carta als reis , i  consideram que és millor 10 milions per
assegurar que aquests 10 milions venguin, i si són 20 milions
podria ser que tampoc no hi hagi projectes suficients per
llavors poder justificar aquests 20 milions. Per tant volem
començar per baix i anar augmentant cada any.

I en el punt segon sí que estam totalment d’acord que
anualment els pressuposts generals de l’Estat prevegin una
partida per a les Illes Balears destinada a la millora i a la
modernització de zones turístiques. Per tant en el punt 2 ja
avanç el nostre vot a favor; en el punt primer votaríem a favor
si ens accepten la nostra esmena; i en general he de dir que
consideram que és una iniciativa en positiu, en positiu per a
les nostres illes i en positiu per al nostre sector turístic, tant
a nivell general, de tota la societat en general, com també per
als empresaris que també inverteixen a les seves empreses.

Per tant, dit això, no m’allargaré més que fer aquesta
consideració i convidar la Sra. Cabrera que si ens accepta
aquesta esmena també votaríem a favor del primer punt.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Comencem ara el torn de
fixacions pels diferents grups parlamentaris, i comencem pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment el turisme és un
sector estratègic de la nostra economia, de la nostra societat
i de les nostres illes. La iniciativa presentada pel Partit
Popular sobre finançament per a la millora i modernització de
les Illes Balears com a destí turístic, és una iniciativa en
positiu i quan es parla de qualitat, nosaltres pensam que s’ha de
referir a la qualitat, al turistes que venguin i que respectin el
nostre territori, a la qualitat laboral, en condicions dignes,
com hem comentat en aquesta comissió en diverses ocasions,
i així ho hem defensat, amb l’aplicació i la incorporació de la
salut laboral a la negociació col·lectiva, i moltes altres
qüestions que ja hem treballat al llarg d’aquests mesos. I
també la qualitat mediambiental, fonamental perquè la petjada
ecològica del turisme a les nostres illes és absolutament
important i d’aquí la necessitat de l’ITS i de moltes altres
mesures, per tenir unes illes adequades no només per als qui
ens visiten, sinó també per a les persones que hi residim.

Nosaltres estam d’acord amb l’esmena presentada pel
Partit Socialista. Manifestar que tendríem el mateix sentit del
vot si s’accepta aquesta esmena, és a dir, a favor dels dos
punts.

I remarcar que hem treballat molt en qüestions a nivell del
Govern estatal per a la millora del turisme, presentant
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esmenes al decret de Thomas Cook i amb altres qüestions que
s’estan duent a terme des del Govern estatal.

També recordar que venim d’una història d’una manca
d’inversió, amb un Consorci Platja de Palma que realment no
va respondre a les necessitats d’una zona madura, on va néixer
el turisme de les nostres illes i també d’Espanya i que
realment necessitava d’aquestes inversions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. En un mundo global de evolución
permanente, los sectores productivos no pueden quedarse
anclados en modelos maduros, en los que únicamente
podemos competir en precio y no en valor. En el caso del
turismo en nuestro país este argumento es todavía más
transcendental, por el impacto que tiene en el producto
nacional el turismo en la economía nacional.

La industria turística necesita invertir en mejora y
modernización a nivel español, pero sobre todo a nivel de las
Baleares, la cuna del turismo, con distintos destinos maduros
que requieren inversiones públicas inminentes, para
acompañar las inversiones privadas que sí han entendido la
necesidad de modernizar el producto, tanto tecnológicamente
como en mejora de eficiencia y medioambientalmente. De
todas maneras estamos viendo que la sensibilidad del actual
Gobierno, el Gobierno Sánchez, con el turismo en las Islas
Baleares deja mucho que desear, por el impacto por ejemplo
que hemos visto de las ayudas para el huracán Gloria y para la
mejora de las playas que puedan dar servicio a nuestros
turistas. 

Evidentemente, estamos a favor y votaremos a favor de la
proposición no de ley presentada por el Partido Popular, tanto
si acepta como si no la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, porque sólo el hecho de que quede
claro que nuestro destino turístico requiere mejora y
modernización, pues ya pone de manifiesto que el Gobierno
tiene que actuar y tiene que tener partidas previstas para la
mejora de nuestras infraestructuras turísticas, y desde luego
tiene que tener previsto que si pasa algún desastre natural o
algún contratiempo que perjudique nuestras infraestructuras,
pues que sean inmediatamente reparadas. Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, presidenta, bon dia a tothom. Bé, nosaltres en
principi estam d’acord amb el plantejament d’aquesta
proposició no de llei, creiem que és imprescindible que les
infraestructures, en aquest cas turístiques, però siguin del
sector que siguin, estiguin en condicions i siguin el més
modernes possibles i el més acollidores possibles, ja sigui per
a turistes, ja sigui per a residents.

Entenem que tant el sector turístic, com tots els sectors
econòmics de les Illes Balears, han fet esforços importants
els darrers temps d’adaptació a les realitats de consum i a les
realitats que al cap i a la fi ens envolten. I tots els sectors
econòmics han jugat fort a això i han fet inversions i han fet
esforços no només econòmics, però sobretot econòmics.

En el que no coincidim amb l’anàlisi és en què sempre és
un bon moment per millorar i sempre és un bon moment per
replantejar models urbanístics, si tendeixen a la millora. Per
tant, no deixa aquest de ser un bon moment, després de dos
anys seguits de reconstruir passeigs. Ara bé, estam d’acord
que, tal i com ha plantejat el tema i tal i com plantejar tractar
els municipis de la zona del Llevant el Govern de l’Estat, no és
el tractament més adequat, el contrari. I entenem que hi ha
espais que s’han d’arreglar per a després poder replantejar el
model turístic, arreglar, adequar, endreçar per passar com a
mínim aquesta temporada turística que comença d’aquí 15
dies. Però sí que entenem que sempre és un bon moment per
replantejar això, perquè després de dos anys que se’n dugui els
passeigs deu passar qualque cosa, hi deu haver qualque cosa
que no està ben plantejada.

Per tant, vegem de quina manera ho resolem, així ho han
plantejat els batles de la zona, siguin del color que siguin i així
ho han plantejat els equips de govern i els regidors també dels
quals formen part MÉS per Mallorca. Jo, casualment ahir, era
per Capdepera i el que planteja l’Ajuntament de Capdepera que
s’ha d’arreglar ho empren més residents que turistes, també
turistes, però també residents. Per tant, jo crec que aquí és un
bon moment també per plantejar això.

Nosaltres li demanam al Partit Popular que accepti
l’esmena que planteja el Grup Socialista per una qüestió
pragmàtica, aprovem la proposició no de llei, tirem endavant
i tirem endavant una proposició no de llei tots plegats en el
mateix sentit, que al cap i a la fi això dels 20 o 10 milions és
molt important, però el segon punt per a mi és bàsic, perquè
anam més enllà d’un any, anam més enllà d’un exercici, anam
que al llarg del temps es prevegi per part de l’Estat una partida
que ens pugui arribar a les Illes Balears. Per això, si accepta
l’esmena votarem a favor de tota la proposició no de llei i si
no accepta l’esmena votarem a favor del segon punt. Però sí
que li deman que faci un pensament a l’hora d’acceptar
l’esmena. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Jorge Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Nosotros compartimos el
contenido de la proposición presentada por el Partido Popular,
también compartimos los argumentos dados por la Sra.
Cabrera, precisamente son argumentos que evidencian la falta
de sensibilidad del Gobierno socialista del Sr. Sánchez, que,
por otra parte, es la misma falta de sensibilidad del Gobierno
de la Sra. Armengol en todo lo que tiene que ver con el
turismo. Por eso me llama la atención cuando los partidos del
Gobierno balear hablan de favorecer el turismo, le añaden esa
palabra que sirve para todo que es “sostenible” y se quedan tan
anchos, cuando todas las políticas que están aplicando van
justo en sentido contrario y están perjudicando claramente al
sector turístico, en todas sus vertientes además. Un sector
turístico que yo quiero recordar del que vive la mayoría de la
población de Baleares.

Por otra parte, mi comentario va referido sobre todo a que
cuando presentamos proposiciones no de ley, instando al
Gobierno de España con propuestas que afectan a
presupuestos, es que es probable que no tengamos
presupuestos. El Gobierno, ya lo estamos viendo, el Gobierno
de la nación depende de los separatistas catalanes para su
aprobación y todas las noticias que estamos viendo pues nos
llevan a pensar que vamos a seguir con esos presupuestos del
2018, de aquel señor que se llamaba Cristóbal Montoro, que
ya incluso está retirado de la política. Pues veremos si hay
presupuestos, yo lo dudo, vista además la dinámica política
nacional que estamos viviendo, mejor dicho, que estamos
sufriendo.

Por lo demás, nuestro voto será favorable a al PNL.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. El Grup
Parlamentari d’El Pi donarà suport a aquesta iniciativa, perquè
és una iniciativa que cerca potenciar la reconversió de les
zones turístiques, augmentar la competitivitat i que posa
l’accent en el consens d’aquestes inversions en el sector
afectat i especialment en el sector turístic. Per tant, tres idees
que ens pareixen fonamentals i que compartim plenament.

Segona qüestió que vull dir, aquesta falta de sensibilitat
dels governs centrals no és d’aquest govern, que també, és de
tots els governs, perquè les Illes Balears són un país, una
regió, una nacionalitat, m’és igual, som un territori..., ho dic
per no entrar en debats d’aquests evidentment, però les Illes
Balears són un país totalment turístic -totalment turístic-, però
Espanya és un estat eminentment turístic on hi ha, no només
molt de turisme a les Illes Balears, hi ha molt de turisme a
moltes bandes i resulta que no només el Govern de l’Estat,

sinó fins i to t l’opinió pública valora molt poc els fets
turístics.

La recent suspensió de la Fira de Berlín en l’opinió pública
estatal ha passat gairebé desapercebuda, com a un fet menor,
quan per a Espanya és un fet d’una magnitud econòmica
importantíssima, però això només és un exemple d’aquesta
falta de sensibilitat que -diguem- és estructural a l’opinió
pública i al Govern de l’Estat dels diferents colors polítics que
hi ha hagut. Per tant, a les Illes Balears, que evidentment, ja
dic, som un país totalment turístic, ens hem de dedicar a
reivindicar coses evidents, que no només haurien de ser per a
les Illes Balears, sinó que hauria de ser un canvi radical de la
visió del turisme per part del Govern central.

Tercera qüestió que vull comentar, no em pertoca a mi
entrar en l’esmena, però que consti que propòs una transacció
perquè..., proposaria que es digués en tot cas “habilitar una
partida mínima de 10 milions” -mínima de 10 milions,
mínima-, perquè no ens fermàssim les mans i que pogués ser
augmentada. Ja sé que això és un brindis al sol, però almanco
em sembla que seria una manera d’intentar pujar un poc el to
reivindicatiu que ha de tenir aquesta iniciativa, que té en el seu
origen els 20 milions i que, si s’arriba a aquest pacte, almanco
que consti que és un mínim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. És cert que el
turisme és bàsicament el motor econòmic de la nostres illes,
ja em sembla més que bé reivindicar que s’inverteixi a ca
nostra com a la resta de comunitats. Ara bé, pensam que
aquestes inversions han de servir també per fomentar un
model turístic sostenible i que aquest desenvolupament
turístic sigui generador de riquesa, en contret a l’àmbit local.

Aquestes inversions s’han d’orientar a diversificar
l’economia i reduir l’estacionalitat, així com a potenciar la
qualitat turística dels serveis i productes perquè si no
simplement ens limitarem a perpetuar un model turístic que
ens ha empobrit.

Què volem dir amb tot açò? Que aquestes inversions s’han
de revertir a tota la societat perquè és entre tots que hem de
definir el model turístic ja que afecta tothom, directament o
indirectament.

Nosaltres sí que seguim pensant que el debat sobre quines
actuacions hem de fer a la costa en un context de canvi
climàtic s’ha de fer ja i que hem d’escoltar d’una vegada per
totes els especialistes que adverteixen des de ja fa molt de
temps.
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Respecte de l’esmena presentada, crec que la transacció
proposada pel Sr. Melià pot ajudar que sigui acceptada i crec
que seria convenient que fos acceptada, perquè així podríem
tenir una proposta que sortís crec jo amb una unanimitat que
seria interessant. Amb açò vull dir també que votarem a favor
del segon punt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Procediria ara la suspensió de la
sessió per deu minuts si el grup proposant així ho estima
oportú. Idò podem continuar, però... exposi el seu parer
respecte de l’esmena i de la proposta de transacció, gràcies.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta.  Bueno, contestar un poquito a los
grupos. En primer lugar, agradecer a los grupos que han visto
con buenos ojos en general esta PNL y los que han
demostrado su..., bueno anunciado su voto a favor.

Iniciar e l tema con la enmienda que ha presentado el
PSOE, en condiciones normales sería aceptable
perfectamente esta enmienda de decir en vez de 20, 10 y nos
aseguramos, pero claro si remontamos un poco a lo histórico
veremos que este 10 es poco ambicioso. Estos 10 millones es
una partida a la que ya se comprometió, que ya prometió la
Sra. Maroto, la ministra Maroto en 2019. Si nos vamos al
2018 vemos que la Sra. Busquets, que era consellera de
Turismo del Govern balear, ya pidió 57 millones para estos
temas a la Sra. Bel Oliver, al Estado, con lo cual si nosotros...
cuando la Sra. Maroto estuvo aquí tanto en 2019 como en
2018, hablando de estos 10 millones, el sector ya le  dijo
claramente, y las instituciones algunas afectadas ya le dijeron
claramente que era insuficiente, que Baleares venían sufriendo
un retraso en cuanto a recepción de financiación para la
mejora de zonas turísticas histórico, con lo  cual..., y que
además la Sra. Ministra dijo ya en su momento que era
consciente de que 10 millones eran insuficientes y que
trabajaría para incrementar esta partida en breve o en el
siguiente presupuesto.

Con lo cual creo, sinceramente, que nosotros
conformarnos con los 10 millones que ya  están
comprometidos en el presupuesto de hace dos años, en el dos
mil..., bueno, los proyectos de presupuesto del Gobierno
Sánchez de hace dos años, pues me parece una falta de
ambición, una falta de reivindicación y una falta de
preocuparnos por nuestro territorio y nuestro mayor sector
productivo.

Con lo cual, lamentándolo mucho, incluso la transacción
del Sr. Melià, que yo también la veo muy razonable, pero
insisto: creo que tenemos que ser ambiciosos, creo que
tenemos que... fer un cop de puny com si diguéssim... aunque
sea verbal ante el Estado porque, sinceramente, debemos
posicionarnos firmemente y claramente ante la necesidad que
tiene Baleares de recibir fondos, de recibir atención respecto

no solo de nuestras zonas turísticas, s ino también de que...
vamos, de que vivimos todos de esto.

Por tanto, en este sentido lamentándolo mucho, insisto, no
aceptaré ni la enmienda ni considero que la transacción...
bueno, la transacción no sé si se tiene que admitir o no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, accepta la votació separada dels punts?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí, sí, sí. Luego incidir en unos temas. Estamos de
acuerdo que no hay que olvidar el repensar las zonas costeras,
el mejorar todas aquellas actuaciones que beneficien en el
futuro el cambio climático, pero insisto: la gente tiene que
seguir con sus vidas, la gente tiene negocios que abrir, tiene
hijos que alimentar y tiene... facturas que pagar. Entonces,
esto significa que hay que dar soluciones inmediatas a
problemas perentorios que no son para nada excluyentes de
seguir trabajando en las mejores medidas de futuro para el
cambio climático.

Insistir en que esta propuesta no habla solamente, esta
PNL no habla solamente de zonas maduras, sino que habla de
zonas turísticas, de la mejora y modernización de zonas
turísticas, no solamente de las que están declaradas maduras
porque en este sentido prácticamente la totalidad de las islas
quedarían fuera, excepto los espacios que están declarados
como tal, y éste no es el objeto.

Y para finalizar decir que efectivamente es importante...,
una señora de... Podemos, que es importante la calidad de los
buenos turistas, la calidad del empleo y la calidad
medioambiental, pero todo esto se consigue no con una varita
mágica, se consigue con financiación, con trabajos, con
marcos normativos, no se lo tome a mal, con marcos
normativos que faciliten y que den herramientas al sector
turístico y al sector empresarial para evolucionar, para
adaptarse a los nuevos tiempos y para adaptarse a las nuevas
necesidades de los turistas.

Y esto, insisto, se consigue con herramientas jurídicas,
con financiación y rechazando de plano todos esos mensajes
negativos y esas... medidas que, a nuestro juicio, van en contra
del turismo porque -insisto- ustedes dicen que sí, que están a
favor del turismo, pero no lo demuestran o yo o nuestro grupo
considera que ustedes no lo demuestran, porque no pierden
ocasión para lanzar mensajes o tomar medidas que no ven..., -
acabo ya, Sra. Presidenta-, que no benefician en positivo, que
no incentivan, sino que buscan controlar una situación a través
de la limitación y de la prohibición y, en este sentido, pues, es
lo que nosotros echamos de menos.

Si más, agradecer los votos favorables.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputada. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2060/20.

Vots a favor?... Del punt1, perdonau, perdoni, del punt 1. 6
vots a favor.

Vots en contra? 7 en contra.

Cap abstenció.

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència..., -perdonin-, passam a votar el punt 2.

Vots a favor del punt 2? Aquest sí, per unanimitat. 

Moltes gràcies.

2) Proposició no de l lei RGE núm. 2605/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a detall de la recaptació obtinguda a cadascun dels
municipis de les Illes Balears mitjançant l’Impost sobre
Estades Turístiques.

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 2605/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a detall de la recaptació obtinguda a cadascun dels
municipis de nostres illes mitjançant l’Impost sobre Estades
Turístiques.

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Ciutadans va
votar en contra, en el seu moment, de la legislació..., bé, de la
Llei 2/2016, de 30 de març, d’impost d’estades turístiques de
les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible,
el famós ITS. I hi seguim estant en contra, el que passa és que
aquest impost o aquesta legislació ja és vigent, i el que hem
d’intentar és que sigui finalista, com deia en el seu redactat, i
que realment s’utilitzi per al que s’hauria d’utilitzar. A part que
ja hi ha molts projectes compromesos, perquè a més a més
s’ha fet una projecció de projectes en diversos anys i ja tenim
recaptacions dels propers anys compromeses. 

Per aquest motiu nosaltres ara considerem que el que
s’hauria de fer és eliminar aquest impost en temporada baixa
i rebaixar-lo en temporada alta a la meitat, tot això per intentar
millorar la competitivitat del nostre destí turístic.

Dit això, en els projectes de l’any passat ens vam adonar,
bé, tota la societat balear es va adonar que els ajuntaments van
ser els grans menyspreats per la gestió de l’impost turístic

sostenible, no van tenir cap projecte dels que van presentar
aprovat. Davant d’aquesta realitat des del Grup Parlamentari
Ciutadans vam proposar fins i to t en el projecte de llei de
pressupostos que els ajuntaments poguessin disposar d’un
percentatge de la recaptació de l’impost turístic sostenible en
funció del que han aportat els seus ajuntaments a tot aquest
impost. Vam fer la consulta mitjançant pregunta parlamentària
per saber què havia recaptat cada ajuntament d’aquest impost,
i la nostra sorpresa va ser que no... no se sap; l’Agència
Tributària no té discriminada per municipis la recaptació de
l’impost de turisme sostenible.

Davant d’aquesta realitat, i ja quan va venir el director de
l’AETIB ja li ho vam plantejar i ens va dir que, bé, ho estarien
treballant, però que no hi havia de moment possibilitat de
saber què recapta cada municipi, idò davant aquesta realitat
presentem aquesta proposició no de llei per instar el Govern,
el Parlament, a instar l’Agència Tributària a realitzar aquestes
dades de recaptació per municipi de les nostres illes i saber
així què aporta cada municipi. Després ja es prendran les
decisions oportunes, però si no hi ha aquesta informació és
molt difícil prendre decisions sobre si s’ha de donar un
percentatge, si s’ha de donar als municipis una part d’aquest
impost de turisme sostenible ja analitzaríem el criteri, però
primer hem de tenir la informació per prendre les decisions
més adequades.

Per tant demano el suport de tots els partits, dels grups
parlamentaris que formen el Parlament de les Illes Balears,
independentment que estiguin a favor o en contra de l’impost
turístic sostenible, sinó sobretot per tenir informació veraç
abans de prendre decisions per saber si els ajuntaments es
poden beneficiar de la recaptació d’aquest impost.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En el torn de fixació de posicions
correspon ara el torn al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidenta. Bueno, haremos un voto favorable a la
PNL presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos por
muchos motivos, pero bueno, en general porque lógicamente
toda la información que se pueda aportar para la correcta toma
de decisiones en general es positiva.

En las últimas comisiones, como también ha dicho usted,
hemos debatido ampliamente sobre el impuesto de turismo
sostenible, nosotros también nos hemos manifestado siempre
en contra de este impuesto, ya lo aclaré en la comisión pasada,
pero bueno, una vez está aquí nosotros intentamos hacer
propuestas y trabajar en positivo, y trabajar en positivo, para
que se le dé el mejor uso posible. Ya todos los grupos han
presentado su posicionamiento en este sentido, pero el
reparto del último año, 2019, pues lógicamente -ya lo hemos
hablado también- ha generado insatisfacción, ha sido la gota
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que ha colmado el vaso, un año más no se ha tenido en cuenta
a los proyectos de los ayuntamientos, se ha puesto de
manifiesto que el ITS ha servido para tapar agujeros
presupuestarios por los recortes económicos, para financiar
proyectos que ya tenían partida en presupuestos anteriores y
que debieran ser asumidos por... o que debieran ser asumidos
por otras administraciones a las cuales no se ha reivindicado
con suficientemente fuerza, y que por tanto Baleares sigue
perdiendo financiación, con lo cual esto no es positivo.

Además desde el principio se ha coincidido en señalar que
respecto al ITS ha habido falta de transparencia, tanto en la
gestión como en la elección de los proyectos a financiar, lo
cual ha generado gran desconfianza. Y esta necesidad de
información en general y la de los municipios en particular de
saber cuánto recauda cada uno de ellos de ITS consideramos
que va íntimamente ligada a esta falta de transparencia y a
estas reiteradas peticiones de revisión del modo de reparto y
elección de proyectos, que se ha producido tanto desde la
sociedad civil -coincidimos-, desde los ayuntamientos o desde
los diferentes grupos políticos de esta cámara, que hemos
presentado iniciativas en este sentido y que han sido
rechazadas.

Además he de decir que coincidimos también con
Ciudadanos porque desde nuestro grupo, en fecha 7 de
noviembre del año pasado, registramos la misma petición
exactamente de información, pidiendo la recaudación del ITS
por municipios y recibiendo exactamente la misma
contestación que el Grupo Ciudadanos, donde se recogía
también que la Agencia Tributaria está trabajando en el tema
pero que no hay antecedentes de tanto detalle en impuestos
autonómicos. Podemos comprender que a corto plazo esto no
se pueda dar respuesta, pero hay que tener en cuenta que este
es un impuesto finalista, que a nuestro juicio se está utilizando
de una manera no finalista, y por lo tanto es del todo
comprensible que ante esta arbitrariedad sea necesaria la
máxima transparencia.

Yo esto, pues bueno, estamos totalmente en línea con la
PNL de Ciudadanos y por tanto, como he dicho antes, haremos
un voto favorable. Muchas gracias.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. És el torn ara de la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup consideram
l’ITS com una eina fonamental per revertir i intentar pal·liar la
petjada no només ecològica sinó també social que té el
turisme com a principal indústria de les nostres illes, i
evidentment nosaltres estam a favor de qualsevol mesura que
pugui anar a millorar aquesta qüestió.

Evidentment és una llàstima que es presentin determinats
tipus de propostes on no es trobarà el consens, i ho hem vist...,
jo la veritat és que lament que a la PNL anterior no s’hagi
pogut arribar a un consens, a una unanimitat en una matèria tan
important per a les nostres illes. A vegades sembla que falti
una mica de voluntat a l’hora de negociar, perquè crec que tots
els grups podem aportar i aportar en positiu per a millora de
la nostra comunitat autònoma. A la PNL que tractam ara el
text, la música, podria anar bé, però s’ha de llegir entre línies,
i el que veim entre línies quan la llegim amb deteniment és un
intent, que ve de fa estona, d’intentar que determinats
municipis, a causa de la recaptació que fan, tenguin majors
inversions. Però aquí del que parlam quan parlam d’ITS és
d’aquesta petjada, i aquesta petjada la tenen molts de municipis
que a vegades no ingressen gaire, i podria posar per exemple
l’exemple de Campos, per posar-ne un de molt concret, no?
Quina utilització, quin nivell d’afluència té aquest municipi en
temporada turística i també en temporada baixa?, i què recapta
per l’ITS? Què li hem de dir?, que com que no recapta no li
farem inversions? Insistesc, és el aquest cas com en podríem
parlar de moltíssims d’altres.

Nosaltres el que no veim en aquesta proposta és un esperit
d’una inversió real, sostinguda i solidària, veim que és una
proposta insolidària, i en aquest sentit no hi podem donar
suport pel que dic, perquè el que hi ha de manera subjacent en
ella ens sembla que va més cap a un camí de confrontació que
de solidaritat entre els municipis. Evidentment nosaltres som
partidaris que l’ITS tengui inversió en els municipis, ja ho hem
dit per activa i per passiva, i pensam que evidentment enguany
no s’ha de produir la mateixa distribució que hi va haver l’any
passat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, un poc en la mateixa línia que la
diputada de Podemos, és a dir, entenem que aquesta podria ser
la primera passa per a la..., -bé no em sortirà-...
remunicipalització de l’impost -sabia que no em sortiria-, i no
ho veiem, no ho veiem ni ho hem vist mai, ni quan es va
plantejar l’impost, ni ho seguim veient ara. L’ITS és per
minimitzar, entre altres coses, minimitzar la petjada ecològica
que poden deixar els turistes. Els turistes tenen una mobilitat
brutal, el sistema de funcionar del turista ha canviat moltíssim,
l’exemple de Campos és un exemple paradigmàtic , rep una
barbaritat de turistes i té poquíssimes places turístiques. No
seria bo, no és solidari, no és sa i no seria encertat. 

Per això i perquè entenem que el sistema és adequat, tot i
que segurament és millorable, 
votarem en contra d’això, perquè si no podríem establir
precedents i no seria bo per a la solidaritat entre els diferents
municipis. Gràcies.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo, como apunte, los que
nos hemos mostrado contrarios desde el principio  y nos
seguimos mostrando contrarios a este impuesto, somos los
del Grupo Parlamentario VOX, y lo hemos dicho muchas
veces, no precisamente por falta de sensibilidad
medioambiental, que a eso no nos va a ganar nadie, sino
precisamente porque para paliar los efectos negativos de la
actividad industrial, turística y demás ya estamos pagando
muchos impuestos con esos fines. Crear un nuevo impuesto
que lo único que hace es restarnos competitividad y perjudicar
no sólo a Baleares, como destino turístico, sino también a los
propios residentes, que, encima de todo lo que ya pagamos, en
un auténtico expolio fiscal, una palabra que le gustará a los de
MÉS, que encima tengamos que pagar cuando vamos a un hotel
o a cualquier alojamiento turístico, nos parece injusto y nos
parece una doble imposición.

Esta PNL habla del detalle de la recaudación obtenida en
cada uno de los municipios de las Islas Baleares, pues aunque
estemos en contra de esta ley, que creemos que se debería
derogar, es evidente que conocer el detalle de la recaudación
no sé que hay qué objetar, además nos servirá para tener más
información y para saber realmente la finalidad, el objeto, la
utilidad de este impuesto. Un impuesto que, vuelvo a decir,
que es la propia Federación de Entidades Locales, la FELIB,
los representantes de los municipios quienes el pasado mes de
octubre tacharon el reparto de este fantástico, pónganle todas
las comillas que quieran, impuesto, por cierto, también lo
dijeron los ecologistas, como “fraude, engaño, tomadura de
pelo y pérdida de tiempo”, esto fue cuando se hablaba del
reparto de este fabuloso impuesto. 

Entonces, por tanto, nos parece de sentido común y nos
parece que dado que tenemos esta ley, que insisto habría que
derogar, al menos saber cómo se está utilizando y qué detalles
de la recaudación se está obteniendo. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. I pregaria no s’interrompi a qui fa ús
de la paraula, per favor.

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes el Sr.
Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies Presidenta. El nostre grup parlamentari
donarà suport a aquesta iniciativa. Ens sembla que és una
iniciativa que va dirigida a donar compliment a principis

elementals com són els de la informació, la participació i la
transparència, això és la iniciativa, transparència.

Tots aquests que bravegen tant de transparència hi votaran
en contra, sorprenent, sorprenent, perquè en això només es
tracta que hi hagi transparència, no es tracta de quins criteris
utilitzarem, després això serà una altra discussió. Si entram a
la discussió de quins criteris, és conegut que El Pi defensa que
el 50% del recaptat a les zones turístiques quedi a les zones
turístiques com a inversió.

Que el turisme té una petjada general? És clar, però la té
més intensa on romanen a dormir i on fan vida normalment
amb més intensitat els turistes, que és a les zones turístiques.
Per tant, entenem que una part d’aquest impost vagi on hi ha
més petjada, on hi ha més intensitat de la petjada turística, que
són les zones turístiques, lògicament. No que tot vagi a les
zones turístiques, no, el 50% diem. Podríem entrar a la
discussió que si en lloc del 50 és el 40%, però que hi hagi una
inversió, un percentatge fix de l’impost per millorar les zones
turístiques; perquè, a més això, permet que el turista repeteixi
en la destinació i que l’empresari vegi fruits de l’esforç que es
fa, un esforç de recaptació i de gestió del tribut. I per tant,
això provocaria que hi hagués més consens i hi hagués més
persones favorables a l’impost.

Per tant, és un plantejament en positiu en relació a
l’impost. Però es neguen absolutament, no només es neguen
a variar uns criteris de repartiment que han estat rebutjats per
moltíssimes de les entitats que participen a la comissió que fa
aquest repartiment, des dels empresaris als ecologistes, no
només es neguen a canviar els criteris, sinó que fins i tot es
neguen a donar la informació mínima. 

I, és clar, a mi me fa gràcia quan parlen tant de Campos,
Campos, Campos sí, Campos. Campos,...

(Remor de veus)

..., quants anys..., -no, de Jorge Campos també en parlen prou,
però no és el cas-...

(Algunes rialles)

..., Campos, municipi del Migjorn de Mallorca; quan parlen
tant d’aquest municipi, a mi el que m’agradaria saber és quant
han invertit de l’impost turístic a aquest municipi, que en
parlen tant i que sembla que han fet un ou de dos vermells en
aquest municipi? Perquè, és clar, aquí el que passa és que el
Govern, en definitiva, està finançant amb recursos finalistes la
seva despesa ordinària, i això és el que està passant i la resta
són vuits i nous i cartes que no lliguen i excuses barateres.
Aquí el que s’ha de fer és replantejar els criteris i El Pi,
modestament, aporta una solució a uns criteris objectius
d’aquest repartiment, amb una lògica d’intensitat de petjada
dels turistes.

Dit això, la discussió no té criteris. Torn dir, aquí l’únic
que es discuteix és si es vol ser transparent o no es vol
transparent, si es volen posar les dades damunt la taula o no es
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volen posar damunt la taula, si volem conèixer, o volem
impedir que es conegui per part de l’opinió pública. I veiem
que els partits del Govern el que volen és la foscor.
Evidentment nosaltres no estam d’acord amb això i votarem a
favor de la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta proposta trob a faltar
l’argumentació per demanar el desglossament de la recaptació
de l’impost turístic sostenible per pobles, més enllà de la
transparència, que no és una qüestió menor. Precisament, una
de les finalitats d’aquest impost, tal i com s’explica a
l’exposició de motius, és compensar la societat de les Illes
Balears pel cost mediambiental i  social. Aquest cost
mediambiental i social no és limita a la zona on s’allotja el
turista, ja que aquest es mou pel territori, per tant, la seva
petjada va més enllà d’on dorm.

Es pretén amb aquest desglossament invertir només on
recapten més? Què passa amb aquells pobles amb menys
places turístiques, aquests no tindran dret a poder optar a
projectes d’ITS? Són preguntes que faig perquè no entenc,
com ja he dit anteriorment, més enllà de la transparència, quin
interès hi ha darrera. I com ja hem dit en anteriors ocasions,
si volem canviar els criteris, haurem de modificar la llei.

Com que no compartim aquesta visió, votarem en contra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és curiós que la dreta no vol
l’impost de turisme sostenible, o algun partit el vol o qualcú
mes, o algun partit ara no el vol i ara el vol. L’únic coherent en
això és el Sr. Campos, tota la raó té, que ells diuen que no el
volen des del principi al final. Ara bé, no el volen, però tothom
redistribueix els ingressos i vol gestionar aquest impost
segons el seu criteri polític. És molt curiós que, per una part,
no el volen, però llavors tot el temps parlen d’aquest impost
turístic per fer un ús o per decidir com es distribueix.

Mirin, la Llei de turisme sostenible, la Llei 2/2016
estableix a l’artic le  19 exactament els recursos, on es
destinarà..., és a dir, on es destinaran aquests recursos, els
projectes on es destinaran aquests recursos, l’article 19, ho
tenen aquí, d’acord. 

En cap cas, enlloc aquest impost, com cap altre tribut ni
estatal ni autonòmic, no diu que s’han de desglossar o s’ha de

fer un desglossament d’on provenen els ingressos, de quins
municipis provenen els ingressos, sinó vostès o el Sr. Ribas,
quan intervengui, digui’m quin tribut estatal o autonòmic té,
tenim o se sap el coneixement, tenim el desglossament per
municipis de l’ingrés...

(Remor de veus)

..., cap, idò, per què volen una excepció a un altre impost
autonòmic?  La...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, bé, es té informació de com es pugui tenir
informació de l’IRPF o de l’IVA o de l’imposts de societat, és
la mateixa informació d’un impost. Per tant, parlam d’un
impost, un impost autonòmic i qui té les funcions de recaptar,
gestionar i inspeccionar és l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

Per tant, no té cap sentit tenir... o no li veiem nosaltres el
sentit de tenir el desglossament dels ingressos per municipis
perquè l’important és que es facin inversions on es consideri,
on el Govern, perquè record que l’impost és autonòmic, on el
Govern consideri que s’han de pal·liar els efectes de la petjada
turística, però no sols mediambientals , sinó que ho diu el
mateix article 19 al punt 3, no sols són petjada mediambiental,
sinó també de cara a desestacionalitzar per recuperar i
rehabilitar patrimoni històric i cultural i..., bé, no seguiré
llegint l’article 19.

Per tant, tampoc no veiem la necessitat de saber justament
en aquest impost els ingressos que aporta cada municipi,
perquè, com ja li han dit els altres companys, el que interessa
és..., els companys de l’esquerra, és compensar la petjada
turística, els efectes de la petjada turística.

I el Sr. Melià ha dit que hi ha més petjada on més estan els
turistes, jo no hi estic  d’acord, perquè el Sr. Mas ha posat
l’exemple de Campos, però la Serra de Tramuntana té... tots
els pobles de la Serra de Tramuntana tenen moltíssims de
visitants, molts, però molts a diari i, que jo sàpiga, hi ha molts
pocs d’allotjaments turístics. Per tant, aquí sí que hi ha una
desigualtat entre on es fa la despesa d’allotjament, on hi ha els
ingressos per allotjament i per tant, per a l’impost de turisme
sostenible, i on... on van a visitar i no queden allotjats.

I una altra cosa, votarem en contra d’aquests dos punts
d’aquesta proposició no de llei perquè consideram que no
aporta res. El primer punt -i amb tot el respecte, Sr. Ribas-, el
primer punt que vostè presenta podria anar perfectament a
l’exposició  de motius perquè constata una realitat: que
l’Agència Tributària no disposa de les dades de recaptació per
municipis, efectivament, no en disposa.

I el segon punt, com que no estam d’acord amb el
desglossament dels ingressos per municipis, que tampoc no
estam d’acord que s’inverteixi més en els municipis on hi hagi
més ingressos, per tant, també hi hem de votar en contra.
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Per tant, per tot això, el que he dit, no donarem suport a
aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contradiccions per
part del Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Marc Pérez-
Ribas, per cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Primer vull agrair als grups
parlamentaris que s’han posicionat a favor d’aquesta
proposició no de llei. Estic estorat, no... no... no ho puc
entendre, parlam de demanar informació que millori la
transparència i  que millori la presa de decisions, en cap
moment no diem que no es facin inversions a Campos, és que
no té..., és que és un absurd això.

A més a més, el mateix director de l’AETIB quan va venir
aquí a fer la seva compareixença i jo li vaig treure el mateix
tema, va dir, segurament hauríem de mirar el Diari de
Sessions, que és veritat, que seria una informació adient a
l’hora de prendre decisions. Parlam de disposar d’una
informació que tenim, l’AETIB la té, el que passa és que...,
l’únic que ha de fer és repartir-la en un excel per municipis.

I hem de renunciar a això? Per què? Per què hem de
renunciar a aquesta informació? Independentment que
estiguem o no d’acord amb l’impost de turisme sostenible
hem de demanar, com a oposició, la màxima informació i la
màxima transparència al Govern i comprovar que les decisions
que es prenen s’ajusten al que va millor per als nostres
ciutadans.

Que és que amb l’argument que ha dit la Sra. Sansó que,
com que no estem d’acord no podem opinar, no podem fer
esmenes a la totalitat del pressupost? No podem fer esmenes
a en què es gasta els diners l’administració? És que no ho puc
entendre. 

A més a més, això no va de..., aquesta proposició no de llei
no va de dir que volem..., no hi ha cap punt que digui que volem
que vagi 1 milió d’euros a cada ajunt... no, no, no va d’això, va
d’informació, de millorar la informació perquè es puguin
prendre les decisions més correctes.

No ho puc entendre. I l’argumentació encara em sorprèn
més perquè si som a l’oposició és per assegurar-nos que els
diners s’utilitzen d’una manera eficient; que ja ho sabem, és...,
home, és vox populi que vostès es gasten els diners recaptats
per l’impost de turisme sostenible en tapar forats, en quadrar
pactes de govern amb diferents grups que formen part del
Govern, però bé, i això ja ho recriminem com a oposició, però
demanar informació, una informació que ja es té, que seria...
-no sé si seria bo o dolent tenir-la-, però jo crec que seria bo,
seria bo saber el que vostè està dient: la Serra de Tramuntana
té molta petjada turística i  hi ha pocs hotels, vostè ho està
dient, perquè li ho sembla, i ara jo li demano un document amb
el qual vostè pugui acreditar..., mira, això és veritat, per

Campos hi passen tantes persones, però mira, no hi ha aquesta
recaptació.

És que estic al·lucinat... No, no, sí, sí..., gasti’ns els diners
amb el que vulguin i a nosaltres ens deixin fer la nostra feina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, pregaria...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

..., no, no, Sr. Diputat, simplement estava pregant que el
deixassin parlar amb tranquil·litat, que respectem els torns,
que jo entenc que hi ha temes que ens encenen més i d’altres
manco, però cadascú quan parla... prec un poc de solidaritat
entre totes i tots perquè es pugui exposar el que es vulgui
exposar amb total llibertat.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Jo vinc de l’empresa privada i... he estat directiu fins
arribar a la política i per a qualsevol decisió sempre he intentat
tenir la màxima informació possible, és el que la gent que em
pagava em requeria i  trob increïble que determinats partits
polítics es neguin i vetin la possibilitat de tenir informació,
com han vetat altres coses, comissions d’investigació i això
no en parlem, però bé, que veig que el Govern... no pot tornar
dir que vetlla per la transparència i vetlla pel (...) perquè de cap
de les maneres, vaja, és que és impressionant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Idò acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 2605/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, en conseqüència, queda rebutjada aquesta proposició
relativa al detall de la recaptació obtinguda a cadascun dels
municipis de les Illes Balears mitjançant l’impost sobre
estades turístiques, RGE núm. 2605/20.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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